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Motie vreemd aan de orde van de dag

Agendapunt : 20

Onderwerp : voorlichting en preventie Pooierboys/girls

De gemeenteraad van Schagen, in vergadering bijeen op dinsdag 13 november 2018, 

Aanleiding:
De Schager VVD ontvangt signalen en is bekend met concrete situaties van ronselen ten 
behoeve van mensenhandel gedwongen prostitutie in onze omgeving. Zelfs jonge kinderen 
in de leeftijd van 10-14 jaar worden actief benaderd. De drempel om hulp te zoeken ligt 
hoog: slachtoffers schamen zich vaak voor wat hen overkomt en vrezen represailles als zij met 
anderen praten over hun probleem. Doordat hun omgeving vaak onbekend is met de 
signalen en professionals de problematiek niet altijd herkennen worden zij bovendien niet snel 
opgemerkt. Slechts een enkeling gaat het zorgtraject in.

Constaterende dat:
» er in Nederland ± 6250 slachtoffers van mensenhandel zijn:
« Binnenlandse seksuele uitbuiting in Nederland de meest voorkomende vorm van 

mensenhandel is: per jaar zijn er bijna 3.000 slachtoffers;
« het probleem zich in heel Nederland evenredig voordoet;
» 1.320 Nederlandse meisjes slachtoffer worden;
» slechts 11 -15Ş& in beeld komt bij zorgverleners;
* de gemeente Schagen aangeeft dat er in de afgelopen 5 jaar (tot 24 april 2018) 

geen aangiften bij de politie zijn gedaan op het onderwerp mensenhandel in relatie 
tot loverboy-problematiek;

» Dat de VVD op basis van signalen, kengetallen van de Nationaal Rapporteur en 
aangiftes veronderstelt dat er in onze gemeente ongeveer 36-54 meisjes/vrouwen en 
3 jongens/heren slachtoffer zijn van mensenhandel;

» ook de familie en omgeving indirect slachtoffer zijn van de heftige problematiek;
» dat hetgeen dat in onze gemeente aan voorlichting, bewustwording en preventie 

wordt gedaan zich beperkt tot een aantal lessen in de brugklas.

Van oordeel is dat:
» het onbekend zijn van (gerapporteerde) signalen de verantwoordelijkheid niet weg 

neemt om bewustzijn en weerbaarheid te creëren bij onze inwoners.

Roept het college op:
» om middelen en voorlichting in te zetten en deze vorm van criminaliteit systematisch 

onder de aandacht te brengen;
» de raad van de gemeente Schagen op de hoogte te houden van de ondernomen 

stappen en bijbehorende resultaten.

En gaat over tot de orde van de dag,

Namens de fractie van VVD Schagen 

A van Wijk (raadslid)


